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Översyn av trygghetskameror på offentliga platser i Östra Göteborg

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-15, § 429 dnr 0789/16, att ge
stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med Göteborgslokaler,
stadsdelsnämnderna och social resursnämnd göra en översyn för att identifiera om det
finns lämpliga offentliga platser där det finns behov av kameraövervakning alternativt
utökad kameraövervakning enligt Göteborgs Stads policy och riktlinje för
kameraövervakning. Syftet är att stärka det brottsförebyggande arbetet och samtidigt
förbättra trygghetskänslan på särskilt utsatta platser i Göteborg.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås besluta
att översända förvaltningens tjänsteutlåtande som redovisning till
kommunstyrelsen.
Bakgrund
Göteborgslokaler, stadsdelsnämnderna och social resursnämnd ska på lämpligt sätt se
till att översyn av riskområden inom respektive nämnd genomförs och därefter
sammanställa inkommet material i syfte att få en helhetsbild över staden. Redovisningen
ska innehålla
• område adress
• motivering till risk för ökad brottslighet samt vilken typ av brottslighet
• syftet och målet med kameraövervakning (förebygga, förhindra brott eller
olyckor, främja brottsutredning eller öka tryggheten eller liknande ändamål).
Göteborgs Stads brottsförebyggande program ”Dialog och samarbete” är omfattande
och riktar sig till alla stadens verksamheter.
I kapitel tre betonas vikten av verka för att stadens offentliga rum är öppna, trygga och
tillgängliga för alla grupper i samhället under alla tider på dygnet. Det innebär att alla
stadsdelar ska arbeta med trygghetsfrämjande åtgärder alla tider på dygnet. Alla
föreslagna platser har omnämnts i trygghetsundersökningen och av tjänstepersonerna
men fördjupad behovsanalys bör göras med alla verksamheter på respektive område för
rätt placering och omfattning av eventuell kameraövervakning.
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Ekonomiska konsekvenser
Kameraövervakning kommer att innebära kostnader. Antingen blir det kostnader för att
vaktbolag övervakar kameror i realtid eller så uppstår kostnader för verksamheten i
form av lagring av film och egen personal som efter hand ska gå tillbaka till för att se på
specifika händelser.
När det gäller kameraövervakning av till exempel skolor är det viktigt att redan på
planeringsstadiet ta hänsyn till framtida kostnader för utrustningen. Väljer man att äga
utrustningen tillkommer kostnader för serviceavtal, uppdatering och reparation.
Ett exempel, kostnader för kameraövervakning.
En yta skall övervakas av 4 kameror.
Ett vaktbolag kommer att övervaka i realtid.
Fyra zoomningsbara kameror: cirka 200 tkr
En utrustad arbetsstation: mellan 74 tkr - 103 tkr
Kostnad för fyra servicetillfällen á 5 timmar: cirka 12 tkr
Kostnader som tillkommer (och som ej kunnat beräknas).
Projektering, planering och arbetskostnader. Material för kabeldragning, inkoppling och
montering. Eventuella ändringar på byggnader eller montering av master och liknande.
Säkring och sabotageskydd av kameror samt berörda utrymmen. Kostnader för
inkoppling mot vaktbolags kontrollrum. Utryckningskostnader för vaktbolag.
Reparationer som ej täcks av garanti.
Konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv
Att öka känslan av trygghet i stadsdelens offentliga miljöer är en viktig faktor för att
skapa en socialt hållbar utveckling. Att minska skadegörelser ger direkta ekonomiska
konsekvenser.
Barnperspektivet
Att skapa trygg miljö är en viktig faktor för att nå målet med att skapa goda
uppväxtvillkor för alla barn och ungdomar och bidrar till arbetet med Jämlikt Göteborg.
Förvaltningens överväganden
Göteborgs Stads brottsförebyggande program ”Dialog och samarbete” är omfattande.
Programmet riktar sig till alla stadens verksamheter. I kapitel tre betonas vikten av att
verka för att stadens offentliga rum är öppna, trygga och tillgängliga för alla grupper i
samhället under alla tider på dygnet. Det innebär att alla stadsdelar skall arbeta med
trygghetsfrämjande åtgärder alla tider på dygnet.
Utifrån det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Trygg i Östra Göteborg,
har förvaltningen gjort en trygghetsundersökning bland boende i Östra Göteborg.
Trygghetsunderökningen tillsammans med förvaltningens tjänstemäns kompetens
rörande de olika områdena i stadsdelen, ligger till grund för de bedömningar som
redovisas i förslaget till platser som bör prioriteras när det gäller kamera/
trygghetsövervakning.
Översynen och därmed påföljande bedömningar och förslag ska ske i enlighet med
Göteborgs Stads policy och riktlinje för kameraövervakning samt
kameraövervakningslag (2013:460). Områden som kan bli aktuella för
kameraövervakning är sådana där man kan anta att allmänheten löper ökad risk att
utsättas för brott varför kameraövervakning kan förebygga, avslöja eller främja
utredningen av brott.
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Innan ett område bedöms vara i behov av kameraövervakning ska ställning tas till om
andra lämpliga åtgärder övervägts eller vidtagits samt om hänsyn tagits till den
personliga integriteten.
Varje ansökan ska prövas enligt de förutsättningar den specifika platsen uppvisar i fråga
om förebyggande åtgärder, brottsutfall och miljö. Det innebär att varje plats prövas och
vägs mot den integritetskränkning som en kameraövervakning bedöms innebära. Det är
viktigt att få en bild av polisens brottsutredningar av grova brott.
I de fall brott sker inom den kameraövervakade delen ger övervakningen information
om både tillvägagångssätt och gärningsman.
BRÅ har genomfört tre stora undersökningar om kameraövervakningen. Effekterna av
övervakningen har varierat. Fler blir dömda för brott medan antalet brott följer med den
övriga samhällsutvecklingen. Störst nytta har övervakning i realtid varit där man i vissa
fall kunnat agera innan händelser eskalerat. (Stureplan och Medborgarplatsen i
Stockholm.)
Erfarenheter från andra länder visar en liten minskning av egendomsbrott och att
människors trygghet kan öka i begränsad omfattning. Det är dock viktigt att väga in
andra aspekter än antalet anmälda brott då kameraövervakning är en av flera åtgärder
som används för att öka tryggheten i ett område. Kameraövervakning i sig självt är
ingen lösning, utan är den sista åtgärden när allt annat har misslyckats.
Kameraövervakning samverkar med andra åtgärder, till exempel förbättrad belysning,
ökad närvaro, inhägnat område och att säkerhetspersonal anlitas. Vidare bör kamerornas
räckvidd vara stor, vilket är en faktor som bidrar till effektivitet. Fordonsbrott, och
denna typ av brott, kan vara lättare att upptäcka i realtid än till exempel våldsbrott.
Störst effekt har kameror som övervakas i realtid. Personal och avancerad utrustning
medför betydande kostnader för både investering och service.
På det hela taget kan man dra slutsatsen att kameraövervakning minskar antalet brott till
viss del. Mot bakgrund av de blygsamt positiva resultaten bör framtida
kameraövervakning införas varsamt i olika miljöer och man bör genomföra
utvärderingar av hög kvalitet med långa uppföljningsperioder.
Platser i Östra Göteborg
SDF Östra Göteborg föreslår ett antal platser där kameraövervakning kan öka
tryggheten vid införande.
Plats

Syfte

Prioritet (1 =högst)

1.

Kortedala torg

Förebygga

1

2.

Bergsjön Centrum – Rymdtorget
inklusive parkering.

Förebygga

1

3.

Brahegatan 1-3, det lilla torget mitt
emot spårvagnshållplats ”SKF”.

Förebygga

2

4.

Förstamajgatan 2A, 2B samt
parkeringsgaraget.

Trygghet

3

5.

Närområdet kring systembolaget i
Gamlestaden samt delar av
parkeringen

Förebygga

1

6.

Speciellt utsatta skolor, t.ex.
Backegårdsskolan.

Förebygga

1
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7.

Bibliotek, lokaler samt entréer i
Bergsjön, Kortedala och
medborgarhuset i Gamlestaden.

Trygghet

2

8.

Socialkontor. (Kortedala torg 5 och
Tellusgatan 2).

Trygghet

3

9.

Utsatta hållplatser
(Teleskopgatan, Januarigatan,
Rymdtorget, Runstavsgatan och
Kortedala torg).

Trygghet

1

10.

Radar 72, ungdomens hus.

Trygghet

1

11.

Planerade verksamheter.
(Världslitteraturhuset och
Kulturhuset).

12.

Komettorget

Trygghet

1

1.

Område Kortedala

Adress Vid/runt Kortedala Torg
Bakgrund
Särskilt under kvälls- och nattetid har, under lång tid, skett ett antal våldsbrott. Ett av de
mest uppmärksammade våldsbrottet var när en ensam man blir överfallen av ett antal
ungdomar, överlever men får kroniska skador. Delar av den organiserade brottsligheten
i Bergsjön har flyttat över till Kortedala. Det beror till viss del på att den nya
vårdcentralen, i Bergsjön Centrum, tillkommit. De sena öppettiderna och antalet
besökare har stört ut vissa delar där. Torget används idag som en öppen marknadsplats
för försäljning av narkotika, vilket skapar otrygghet och minskar allmänhetens tilltro till
samhället. I torgets närområde finns två huskroppar. En av dem är den tidigare
polisstationen och den andra hyrs av SDF Östra Göteborg. Efter ett antal incidenter runt
huset och i garaget har flera medarbetare inom SDF Östra Göteborg uttryckt oro för sin
personliga säkerhet. Under eftermiddag/kväll ändrar torget karaktär.
Motivering
Adressen måste behovsanalyseras utifrån respektive ansvarig verksamhet. SDF Östra
Göteborg äger inte frågan utan den ligger hos Göteborgslokaler. SDF Östra Göteborg
stödjer Göteborgslokaler i frågan.
Syfte och mål
Det övergripande målet är att förebygga och beivra brott. Genom att öka möjligheten att
lagföra brottslingar kommer antalet brott att minska och därigenom ökar tryggheten.
Ökad lagföring framförs ofta som viktig del för att ge brottsoffer upprättelse.
Integritetsintresset
Den personliga integriteten måste alltid ställas mot den förväntade nyttan vid en
eventuell kameraövervakning av offentliga platser.
2.

Område Bergsjön

Adress Bergsjön Centrum – Rymdtorget inklusive parkering.
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Bakgrund
Särskilt under kvälls- och nattetid har, under lång tid, skett ett stort antal mycket grova
våldsbrott. Det har hänt att konkurrerande gäng har kidnappat ledare från motsatt gäng
och misshandlat och mördat dem. Trots att andra personer blivit vittnen till ett
bortförande vågade ingen ringa polis eller vittna. Bergsjön ingår som en del av
Förvaltnings AB Framtidens sex mest prioriterade områden i Göteborg.
Under eftermiddag/kväll ändrar torget karaktär. Då rör sig grupper av ungdomar runt i
närområdet. Försäljning av droger sker helt öppet.
Motivering
Adressen måste behovsanalyseras utifrån respektive ansvarig verksamhet.
SDF Östra Göteborg äger inte frågan utan den ligger hos Göteborgslokaler. SDF Östra
Göteborg stödjer Göteborgslokaler i frågan.
Syfte och mål
Det övergripande målet är att förebygga och beivra brott. Genom att öka möjligheten att
lagföra brottslingar kommer antalet brott att minska och därigenom ökar tryggheten.
Ökad lagföring framförs ofta som viktig del för att ge brottsoffer upprättelse.
Integritetsintresset
Den personliga integriteten måste alltid ställas mot den förväntade nyttan vid en
eventuell kameraövervakning av offentliga platser.
3. Område Gamlestaden
Adress Brahegatan 1-3, det lilla torget mitt emot spårvagnshållplats ”SKF”.
Motivering
Adressen måste behovsanalyseras utifrån respektive ansvarig verksamhet.
SDF Östra Göteborg äger inte frågan utan den ligger hos markägaren, Göteborgslokaler.
SDF Östra Göteborg stödjer Göteborgslokaler i frågan.
Syfte och mål
Det övergripande målet är att förebygga och beivra brott. Genom att öka möjligheten att
lagföra brottslingar kommer antalet brott att minska och därigenom ökar tryggheten.
Ökad lagföring framförs ofta som viktig del för att ge brottsoffer upprättelse.
Integritetsintresset
Den personliga integriteten måste alltid ställas mot den förväntade nyttan vid en
eventuell kameraövervakning av offentliga platser.
4. Område Kortedala
Adress Förstamajgatan 2A, 2B samt parkeringsgaraget.
Motivering
Adressen måste behovsanalyseras utifrån respektive ansvarig verksamhet.
SDF Östra Göteborg äger inte frågan utan den ligger hos markägaren, Göteborgslokaler.
SDF Östra Göteborg stödjer Göteborgslokaler i frågan. Vad gäller otrygghet i och kring
arbetsplatser är det en arbetsmiljöfråga som bör behandlas som en sådan.
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Syfte och mål
Det övergripande målet är att förebygga och beivra brott. Genom att öka möjligheten att
lagföra brottslingar kommer antalet brott att minska och därigenom ökar tryggheten.
Ökad lagföring framförs ofta som viktig del för att ge brottsoffer upprättelse.
Integritetsintresset
Den personliga integriteten måste alltid ställas mot den förväntade nyttan vid en
eventuell kameraövervakning av offentliga platser.
För att avgöra om integritetsintrånget är tillåtet ska en arbetsgivare fråga sig om
övervakningen är proportionerlig i förhållande till de problem man vill åtgärda på
arbetsplatsen och till det integritetsintrång som det innebär att bli kameraövervakad.
Arbetsgivaren måste väga arbetstagarnas intresse av en fredad, privat sfär mot andra
motstående intressen i det enskilda fallet.
5. Område Gamlestaden
Adress Närområdet kring systembolaget i Gamlestaden samt delar av parkeringen.
Bakgrund
Närområdet kring systembolaget är en samlingsplats där det missbrukas alkohol.
Missbruk och försäljning av andra droger är också vanligt förekommande. Platsen ses
som allmänt stökig och otrygg, ett problem som växer sig starkare över tid.
Motivering
Adressen måste behovsanalyseras utifrån respektive ansvarig verksamhet.
SDF Östra Göteborg äger inte frågan utan den ligger hos markägaren, fastighetsägaren.
SDF Östra Göteborg stödjer fastighetsägaren i frågan.
Syfte och mål
Det övergripande målet är att förebygga och beivra brott. Genom att öka möjligheten att
lagföra brottslingar kommer antalet brott att minska och därigenom ökar tryggheten.
Ökad lagföring framförs ofta som viktig del för att ge brottsoffer upprättelse.
Integritetsintresset
Den personliga integriteten måste alltid ställas mot den förväntade nyttan vid en
eventuell kameraövervakning av offentliga platser.
6. Område hela Östra Göteborg
Adress Speciellt utsatta skolor, till exempel Backegårdsskolan.
Bakgrund
Har stora problem med nedskräpning, ibland farligt material som glas, kanyler mm.
Inbrott och vandalisering förekommer i perioder.
Motivering
Adressen måste behovsanalyseras utifrån respektive ansvarig verksamhet.
Kameraövervakning skulle kunna ha en avskräckande effekt men frågan ägs av
Backegårdsskolan (Verksamheten) och bör drivas därifrån. Är det ett arbetsmiljöproblem åligger det skolan att agera i samverkan med arbetsmiljöverket.
Syfte och mål
Det övergripande målet är att förebygga och beivra brott. Genom att öka möjligheten att
lagföra brottslingar kommer antalet brott att minska och därigenom ökar tryggheten.
Ökad lagföring framförs ofta som viktig del för att ge brottsoffer upprättelse.
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Vidtagna åtgärder
Östra Göteborg har utökad rondering av väktare under de återkommande oroliga
perioderna. Lokalförvaltningen arbetar för utökad belysning kring skolan.
Integritetsintresset
Den personliga integriteten måste alltid ställas mot den förväntade nyttan vid en
eventuell kameraövervakning av offentliga platser.
För att avgöra om integritetsintrånget är tillåtet ska en arbetsgivare fråga sig om
övervakningen är proportionerlig i förhållande till de problem man vill åtgärda på
arbetsplatsen och till det integritetsintrång som det innebär att bli kameraövervakad.
Arbetsgivaren måste väga arbetstagarnas intresse av en fredad, privat sfär mot andra
motstående intressen i det enskilda fallet.
7. Område Hela Östra Göteborg
Adress Bibliotek, lokaler samt entréer i Bergsjön, Kortedala och medborgarhuset i
Gamlestaden.
Bakgrund
Bibliotek används mer och mer. Toaletter används av missbrukare för att injicera
narkotika. Miljön är stökig och hotfulla situationer uppstår varje vecka när personal ber
stökiga eller högljudda personer att lämna lokalen.
Motivering
Adressen måste behovsanalyseras utifrån respektive ansvarig verksamhet.
Kameraövervakning skulle kunna ha en avskräckande effekt. Frågan ägs av
verksamheten och bör drivas utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Är det ett
arbetsmiljöproblem så åligger det verksamheten att agera i samverkan med
arbetsmiljöverket.
Syfte och mål
Det övergripande målet är att förebygga och beivra brott. Genom att öka möjligheten att
lagföra brottslingar kommer antalet brott att minska och därigenom ökar tryggheten.
Ökad lagföring framförs ofta som viktig del för att ge brottsoffer upprättelse.
Bibliotekens funktion som värmestuga och plats för narkotikaanvändning måste
upphöra.
Vidtagna åtgärder
Väktare hyrs in under oroliga perioder, ökad rondering av väktare.
Förslag till åtgärder
Genomföra hot- och våldsutbildning med berörd personal samt köpa in överfallslarm till
de verksamheter som behöver.
Integritetsintresset
Den personliga integriteten måste alltid ställas mot den förväntade nyttan vid en
eventuell kameraövervakning av offentliga platser.
För att avgöra om integritetsintrånget är tillåtet ska en arbetsgivare fråga sig om
övervakningen är proportionerlig i förhållande till de problem man vill åtgärda på
arbetsplatsen och till det integritetsintrång som det innebär att bli kameraövervakad.
Arbetsgivaren måste väga arbetstagarnas intresse av en fredad, privat sfär mot andra
motstående intressen i det enskilda fallet
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8. Område Kortedala och Bergsjön
Adress Socialkontor. (Kortedala torg 5 och Tellusgatan 2).
Bakgrund
Samhällsklimatet har hårdnat och kontorens besökare uppträder allt oftare hotfullt och
våldsamt. Beslut som inte går klienters väg har utmynnat i både hot och otillbörlig
påverkan av tjänstemän.
Motivering
Adressen måste behovsanalyseras utifrån respektive ansvarig verksamhet.
Kameraövervakning skulle kunna ha en avskräckande effekt. Frågan ägs av
verksamheten och bör drivas utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Är det ett
arbetsmiljöproblem åligger det verksamheten att agera i samverkan med
arbetsmiljöverket.
Syfte och mål
Det övergripande målet är att förebygga och beivra brott. Genom att öka möjligheten att
lagföra brottslingar kommer antalet brott att minska och därigenom ökar tryggheten.
Ökad lagföring framförs ofta som viktig del för att ge brottsoffer upprättelse.
Vidtagna åtgärder
På Kortedala torg 5 har man löst det med närvarande väktare under all öppettid.
På Tellusgatan 2 hyr man in väktare vid behov.
Förslag till åtgärder
Genomföra hot- och våldsutbildning med berörd personal. Väktare på alla
socialkontoren under öppettider.
Integritetsintresset
Att ha kameraövervakning i lokaler där medborgare söker hjälp är ett stort ingrepp i den
personliga integriteten och kan upplevas som ett hinder för att söka den hjälp
medborgaren har rätt till. För att avgöra om integritetsintrånget är tillåtet ska en
arbetsgivare fråga sig om övervakningen är proportionerlig i förhållande till de problem
man vill åtgärda på arbetsplatsen och till det integritetsintrång som det innebär att bli
kameraövervakad. Arbetsgivaren måste väga arbetstagarnas intresse av en fredad, privat
sfär mot andra motstående intressen i det enskilda fallet.
9. Område hela Östra Göteborg
Adress Utsatta hållplatser.
Teleskopgatan, Januarigatan, Rymdtorget, Runstavsgatan och Kortedala torg.
Lokaltrafik
Bakgrund
Nedsänkta hållplatser har dålig insyn och används allt oftare för narkotikaförsäljning.
Medborgare upplever stor otrygghet på mörka hållplatser. Det har förekommit
våldsbrott på hållplatserna mot Göteborgs lokaltrafiks personal.
Motivering
Adressen måste behovsanalyseras utifrån respektive ansvarig verksamhet.
SDF Östra Göteborg äger inte frågan utan den ligger hos Västtrafik. SDF Östra
Göteborg stödjer Västtrafik i frågan.
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Syfte och mål
Det övergripande målet är att förebygga och beivra brott. Genom att öka möjligheten att
lagföra brottslingar kommer antalet brott att minska och därigenom ökar tryggheten.
Ökad lagföring framförs ofta som viktig del för att ge brottsoffer upprättelse.
Integritetsintresset
Den personliga integriteten måste alltid ställas mot den förväntade nyttan vid en
eventuell kameraövervakning av offentliga platser.
10. Område Kviberg
Adress Radar 72, ungdomens hus
Bakgrund
Radar 72 ligger ostört och är avsides beläget. Besökare upplever gångvägen från
hållplatsen upp till Radar 72 som otrygg. Från hållplats Nymånegatan går en liten
gångväg nästan hela vägen fram. Gångvägen går genom tät skog med bristfällig
belysning. Det finns alternativ väg att gå med gatubelysning genom villaområde.
Motivering
Adressen måste behovsanalyseras utifrån respektive ansvarig verksamhet.
Kameraövervakning skulle kunna ha en avskräckande effekt. Frågan ägs av
verksamheten och bör drivas utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Är det ett
arbetsmiljöproblem så åligger det verksamheten att agera i samverkan med
arbetsmiljöverket.
Förslag till åtgärder
Avverka grönska på båda sidor om gångvägen genom skogen. (Park & Natur.)
Integritetsintresset
Den personliga integriteten måste alltid ställas mot den förväntade nyttan vid en
eventuell kameraövervakning av offentliga platser.
För att avgöra om integritetsintrånget är tillåtet ska en arbetsgivare fråga sig om
övervakningen är proportionerlig i förhållande till de problem man vill åtgärda på
arbetsplatsen och till det integritetsintrång som det innebär att bli kameraövervakad.
Arbetsgivaren måste väga arbetstagarnas intresse av en fredad, privat sfär mot andra
motstående intressen i det enskilda fallet.
11. Område Gamlestaden och Bergsjön
Adress Planerade verksamheter.
Världslitteraturhuset  Framtid Diskussion vid nybyggnad och ombyggnationer.
Kulturhuset  Framtid Diskussion vid nybyggnad och ombyggnationer.
Bakgrund
Inget av dessa byggnader är byggda ännu men man har redan nu tagit fram
trygghetsfrågan utifrån rådande samhällsklimat och erfarenheter hur det ser ut i
verksamheter med stor öppenhet och där SDF Östra Göteborgs medarbetare arbetar nära
medborgarna.
Förslag till åtgärder
Det som är viktigt är att fastighetsservice kopplas in tidigt och är med redan från början
under diskussioner och planering. Ju tidigare under en process säkerhet samt eventuell
kameraövervakning diskuteras desto bättre lösningar.
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Integritetsintresset
Den personliga integriteten måste alltid ställas mot den förväntade nyttan vid en
eventuell kameraövervakning av offentliga platser.
För att avgöra om integritetsintrånget är tillåtet ska en arbetsgivare fråga sig om
övervakningen är proportionerlig i förhållande till de problem man vill åtgärda på
arbetsplatsen och till det integritetsintrång som det innebär att bli kameraövervakad.
Arbetsgivaren måste väga arbetstagarnas intresse av en fredad, privat sfär mot andra
motstående intressen i det enskilda fallet.
12. Område Bergsjön
Adress Komettorget inklusive spårvagns, buss och bilparkering.
Bakgrund
Komettorget ligger i direkt anknytning till spårvagn 7 och 11 ändhållplats. En
busshållplats för buss 74 finns där samt en byggnad (Ägs av bolaget Willhem.) med
kvartersbutik, frisörsalong och en servering av gatukökskaraktär och ett gatukök, tillika
pizzeria i en fristående, mindre byggnad tvärs övervägen.
Torget ligger i en liten sänka och är omgiven av skog på flera sidor. Gångvägarna som
leder från torget upp i sydvästlig riktning mot Kosmosgatan upplevs som otrygga att
använda. Det växer träd längs med Kometgatan och skymmer sikten från bostadshusen
mot själva torget.
Komettorget har en lång historia av allvarliga våldsbrott. Som exempel kan nämnas det
bråk på en spårvagn som utmynnade i skottlossning med en död och en skadad på
långfredagen 2008. Stenkastning mot både polis och Västtrafik är ett återkommande
problem.
Motivering
Adressen måste behovsanalyseras utifrån respektive ansvarig verksamhet.
SDF Östra Göteborg äger inte frågan utan den ligger hos Willhem samt Västtrafik. SDF
Östra Göteborg stödjer Willhem samt Västtrafik.
Syfte och mål
Det övergripande målet är att förebygga och beivra brott. Genom att öka möjligheten att
lagföra brottslingar kommer antalet brott att minska och därigenom ökar tryggheten.
Ökad lagföring framförs ofta som viktig del för att ge brottsoffer upprättelse.
Integritetsintresset
Den personliga integriteten måste alltid ställas mot den förväntade nyttan vid en
eventuell kameraövervakning av offentliga platser.
Samråd
Stora samordningsgruppen den 2016-11-28, en arbetsgrupp inom ramen för Trygg I
Östra Göteborg. Deltagare från stadsdelen, polis och räddningstjänst.
Samverkan
Information i Förvaltningsövergripande Samverkans Grupp 2016-11-23.
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